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Referat fra KFU møte #5 21/22 
 
Møtedato 20. april 2022 Møteleder Jan Tore Klemmetsen 

Møtetid:  Kl 19:00 – 21:00 Referent JTK 

Møtested: Kommunestyresalen Neste møte 11. mai 2022 

Tilstede 

Jan Tore Klemmetsen (Drus), Christina Bjørke Berntsen (Jappa), Anne Kirsten Galteland (Fevik 
skole), Maren H Pedersen (Fjære) Alexander Lund (Hesnes), Arild Hovda (Holviga barneskole), 
Gunnar Edvard N.Gundersen (Landvik), Birger Håland (Langemyr), Arne M Haugland, Anne-Grete 
Glemming 
 

Forfall 
Solveig Fossli og Anne Ågot Kleppe Duus (Eide), Torbjørn Lied (Fjære) og Morten Hoveland 
(Fjære), Leif Theodor Moen (GUS) og Christine Jørgensen (GUS), Jim Reinhardtsen (Frivoll) 
Katrin Vandrecht (Holviga ungdomsskole) 

Kopi til  

 

Sak Beskrivelse Saksfremlegg Oppfølg
ing 

1 Godkjenning av 
innkalling og referat 

Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 
 

Estimert 
tid: 
0 min 

2 Oppfølgingspunkter › Mediesaker / bruk av media 

› Besøk i politiske gruppemøter 
o KFU har deltatt i Oppvekst- og 

utdanningsutvalget, samt deltatt i 
medlemsmøte i Arbeiderpartiet hvor temaet 
var skolestruktur. 

 
Vedtak: 
Neste OU møte, 10 mai.  
KFU deltar om mulig med Gunnar Edvard og Jan Tore  
 
Møter med politiske partier, gruppemøter: 
Gunnar tar kontakt med gruppelederne for å invitere oss 
inn i gruppemøtene før sommeren. 
 
Presentasjonen som brukes i møtene ligger på 
facebook-gruppen. 
 

Estimert 
tid: 
10 min 

3 Aktuelt fra FAU-ene Representantene orienterer om arbeidet i FAU på sine 
respektive skoler 
 
Runden tas i neste møte pga mye tid på punkt 5, 
foruten;  
 
Holvika Barneskole: 
FAU på på Holvika er bekymret for fremdrift og om 
modulskolen blir ferdig til skolestart.  
 
Administrasjonen v/Anne Grete: Målet er at det er på 
plass til skolestart, først med 1. klasse – og deretter 
trinnvis innflytting.  
 
 

Estimert 
tid: 
15 min 
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4 Prioriterte saker for 
KFU i skoleåret 

Status på KFUs prioriterte sak:  
«Kvalitet og likhet i Grimstadskolen» 
 

› Status avvik, bemanningssituasjon, læremidler, tidlig 
innsats og skolebygg/ innemiljø 

 
Tematikken ble gjennomgått under sak 5 hvor også 
følgende spørsmål ble stilt til Anne Grete Glemming;  
 
Driver skolene i Grimstad i henhold til lovkrav og 
lærernorm i dag? 
 
Anne Grete: Jeg baserer mine fakta på informasjon fra 
rektorene – så hvis jeg må svare ja eller nei, blir det et 
ja.  
 
Rettelse / presisering mottatt fra Anne Grete Glemming; 
Jeg mener å huske at jeg ble bedt om å svare enten ja 
eller nei knyttet til om Grimstad kommune driver en 
forsvarlig skole. Jeg ønsket å nyansere dette, men siden 
dette ikke ble «tillatt» svarte jeg et tydelig ja på at vi 
driver forsvarlige skoler. 
 
På spørsmål om lærernorm, svarte jeg imidlertid at vi 
har noen skoler som ikke oppfyller dette kravet. Jeg 
nevnte blant annet Fjære, Fevik og Landvik. I tillegg 
gjelder dette for Grimstad ungdomsskole. 
 
 
 

Estimert 
tid:  
10 min 

5 Orientering fra 
skoleeier 

Arne M. Haugland / Anne-Grete Glemming orienterer om 
status i arbeidet rundt sak ressursallokeringsmodellen 
og skolestruktur: 
 
Ressursfordelingsmodellen 
Ressursfordelingsmodellen skal vurderes. Det er satt 
ned en gruppe som skal evaluere hvor første møte er 
16. mai.  
 
Gruppen består av Anne Grete Glemming, Arne 
Haugland, Jon Eikelund, Anne Kirsten Galteland, Ellen 
Brunborg (GUS), Roar Abrahamsen (Fevik), Trine 
Larsen (Fjære), Kjetil Glimsdal (Landvik) 
 
Gruppen skal evaluere fordelingen av ressurser innenfor 
rammen som er satt for skolen. Hvordan fordelingen 
mellom skolene skal være og hvordan dette virker.  
 
Det er en ren administrativ evaluering. 
 
Hensikten er å evaluere hva som fungerer, om det bør 
gjøres justeringer eller annet.  
 
Innspill fra KFU: 

• Se til andre kommuner om det kan være flere 
kriterier enn kun elevtall. Enkelte FAU mener 
dagens ordning slår skjevt ut.  

Estimert 
tid:  
15 min 
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• Ressursfordelingsmodellen fordeler den totale 
rammen, men det er den totale rammen som er 
utfordringen. Det er underbudsjettert i 
Grimstadskolen i mange år.  

 
Skolestruktur: 
Anne Gret informerer; Grimstad kommune har et stort 
investeringsprosjekt de neste årene, hvor det innen 
oppvekst skal investeres i to nye skoler.  
 
Fjære ble dimensjonert for 350 elever, Holvika er 
foreløpig dimensjonert for 600 elever – har i dag ca. 450 
elever.  
 
Tematikken rundt skolestruktur kom opp da Holvika 
skulle dimensjoneres. Med ny skole på Fjære og Holvika 
har Grimstadskolene plass til 678 flere elever enn hva vi 
har i dag.  
 
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av  
økonomi, samfunnsplanlegging og oppvekststaben. 
 
Det skal legges frem et forslag for kommunestyre før 
sommeren, men vi ønsker å selge inn til OU og 
kommunestyre at vi ønsker mer tid for å involvere / 
gjennomføre høring. Det rekker vi ikke uten å få noe mer 
tid.  
 
Kommunen jobber med å revidere samfunnsdelen av 
kommuneplanen.  
 
Ønsker å selge inn til OU og kommunestyre om at man 
bruker mer tid for å involvere / gjennomføre høring til 
etter sommeren. 
 
 
Innspill fra KFU 

• Hva er en forsvarlig skole? Kartlegg at man 
driver i henhold til lovverk og lærernorm 

• Bruk avvikssystem aktivt – vi vet at 
avvikssystem brukes i alt for liten grad i dag 

• Det er den totale rammen for skolene som må 
økes – det har vært en underbudsjettering 

 
 
 
 
 

6 Landvik skole, 
pliotskole, Ipad 

Landvik har, som pilotskole, hatt en egen 
foreldreressursgruppe som har kommet med innspill 
vedrørende iPad. Dette har dreid seg om både tekniske 
løsninger og pedagogisk bruk/nytte. Gruppen har 
«rapportert til» FAU. Pilottiden over og evt 
endringsforslag fra foreldre vil gjelde alle barneskolene - 
ikke bare lokalt på Landvik. 
 

Estimert 
tid: 15 
min 



Grimstad kommune  
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

  Side 4 av 4 

 

Gruppen på Landvik er derfor nå lagt ned. FAU på 
Landvik spiller inn til KFU ideen om å ha en tilsvarende 
gruppe som rapporterer til KFU med foreldre fra flere 
skoler. 
 
 
Vedtak: 
Gunnar lager underlag til neste KFU møte. 
 
 

7 Foreldrekonferanse Lærere på Landvik har sett til Furuset i Oslo og Oslo 
KFU som arrangerer Foreldrekonferansen.  
 
Spørsmål fra oss om dette er noe vi kan gjøre i Grimstad 
tilpasset oss.  
 
Kan dette være i tillegg til/evt alternativ til stormøtet for 
FAU’ene vi har på høsten, men for alle foreldre - ikke 
bare FAU-representanter sjekk linken: 
 
https://furuset.osloskolen.no/nyhetsarkiv/foreldrekonfera
nsen-23.-
mars/?fbclid=IwAR1S4iKgiJ9TP9U5sjROCj9EtBy0ezgcT
LFkmT8YeBT2CVZb5WOFiERybz8 
 
Vedtak: 
Vi forholder oss til samme konsept som tidligere, men 
vurderer å også invitere med klassekontakter.  
 
 
 

Estimert 
tid: 15 
min 

8 Stormøte Jf. sak 7, diskusjon rundt planlegging og innhold 
stormøte og/eller foreldrekonferanse 

› Avklare dato(er) 
Gjøres i neste KFU møte 
 

› Arbeidsgruppe(r) 
Jim  - leder 
Jan Tore 
Gunnar Edvard 
Anne Kirsten – tillegg / erfaringsoverføring 
 

› Innhold 
Diskuteres i neste møte 

 
 

Estimert 
tid: 15 
min 

9 Eventuelt Saker fremmet under eventuelt behandles etter ordinær 
saksliste hvis det er tid til det. 

Estimert 
tid: 
0 min 

https://furuset.osloskolen.no/nyhetsarkiv/foreldrekonferansen-23.-mars/?fbclid=IwAR1S4iKgiJ9TP9U5sjROCj9EtBy0ezgcTLFkmT8YeBT2CVZb5WOFiERybz8
https://furuset.osloskolen.no/nyhetsarkiv/foreldrekonferansen-23.-mars/?fbclid=IwAR1S4iKgiJ9TP9U5sjROCj9EtBy0ezgcTLFkmT8YeBT2CVZb5WOFiERybz8
https://furuset.osloskolen.no/nyhetsarkiv/foreldrekonferansen-23.-mars/?fbclid=IwAR1S4iKgiJ9TP9U5sjROCj9EtBy0ezgcTLFkmT8YeBT2CVZb5WOFiERybz8
https://furuset.osloskolen.no/nyhetsarkiv/foreldrekonferansen-23.-mars/?fbclid=IwAR1S4iKgiJ9TP9U5sjROCj9EtBy0ezgcTLFkmT8YeBT2CVZb5WOFiERybz8

